Update Corona-maatregelen groepsaccommodaties
Het kabinet heeft op de persconferentie van 28 september o.a.
aangegeven:
* Het gaat niet goed met het aantal besmettingen, IC- en
ziekenhuisopnames. Deze getallen zullen in de komende dagen zeker
oplopen. We moeten nu maatregelen nemen om de R-waarde (1,3) weer
onder de 1 te brengen (0,9).
* Landelijk worden extra maatregelen genomen. Het doel is hierbij: “een lock down voorkomen door
de komende 3 weken de (sociale) contacten drastisch te beperken. Hiertoe nemen we landelijke
maatregelen die hard ingrijpen in ons leven. Veel mensen en (sport/horeca)-locaties hebben zich
goed gehouden aan de richtlijnen, maar het is niet genoeg om de R-waarde naar beneden te krijgen.
Vandaar de maatregelen, niet als straf, maar omdat het moet.
Inzet Groepsaccommodaties Nederland
Vanuit GAN zijn we druk bezig om de weer nieuwe situatie goed te interpreteren. De gezondheid van
velen loopt gevaar en daar hebben we als branche een verantwoordelijkheid in te nemen. Oók om
een tweede lockdown te voorkomen. Maar daarnaast is de gezondheid van onze bedrijfstak in het
geding, en daar ligt juist onze taak om als branche-organisatie mogelijkheden en steun te
organiseren. Onderstaand is een weergave van de huidige stand van zaken rond de maatregelen en
de mogelijke consequenties voor groepsaccommodaties. Deze zijn nog niet geheel duidelijk. Wat
betreft annuleringen lijkt het erop dat we voor de periode tot 20 oktober grotendeels in het scenario
van april zijn beland. Dit laten we op dit moment juridisch checken en daar komen we op korte
termijn op terug. Op dit moment adviseren we om richting annulerende groepen aan te geven dat
een en ander nog niet duidelijk is om daar binnen een week op terug te komen.
Richting Den Haag hebben we aangegeven dat de TVL in de huidige opzet niet goed functioneert
voor groepsaccommodaties. Wij pleiten voor een andere rekenmethode die uitgaat van een
omzetverlies per jaar en derhalve niet afhankelijk is van seizoensinvloeden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regels (voorlopig tot 20 oktober a.s.)
* Advies: bezoek in eigen woning, tuin of balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen
huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
* In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap
mag worden gevormd. Kinderen t/m 12 jaar tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1
huishouden of max 4 personen, exclusief kinderen, een reservering kan worden gemaakt bij
bijvoorbeeld een restaurant.
* Eet- en drinkgelegenheden krijgen een inloop-stop om 21.00u en gaan om 22.00u dicht.
* Ook zijn een reservering en gezondheidscheck verplicht. Registratie NAW-gegevens (incl. tel en
emailadres) is obv vrijwilligheid.
* Het aantal personen per binnenruimte wordt beperkt tot 30.
* Buiten geldt een max van 40 personen (uitlegbaar, want buiten veiliger).
* Bij doorstroom locaties (musea, dierentuin, maar o.i. mogelijk ook buitensportlocaties) wordt door
de Veiligheidsregio in overleg met de locatie het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald.
Er geldt dan een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
* Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd. De herfstvakantie valt in deze periode.

Gevolgen voor groepsaccommodaties, zoals voorlopig door GAN geïnterpreteerd
• Groepsaccommodaties mogen open zijn en gasten ontvangen. Er is alleen nog geen duidelijk
antwoord op het aantal personen dat per groepsaccommodatie mag verblijven.
• De algemene regel is 30 personen per ruimte (exclusief personeel). Het is echter nog niet
duidelijk hoe het nieuwe begrip ‘gezelschap’ van maximaal 4 personen zal gelden voor
samenkomsten, zoals in groepsaccommodaties.
o Uit noodverordeningen: Een gezelschap is een groep mensen die samen is met enig
doel, onder enige noemer en/of met enge gemeenschappelijkheid. Daarbij maakt het
niet uit of ook derden daarbij aanwezig zijn.
• Ook de mogelijkheden voor een combinatie van 4 personen ouder dan 12 jaar en een groep
kinderen t/m 12 jaar zijn nog niet duidelijk. Op dit moment gaan wij ervanuit dat een klas van
een basisschool met max 4 volwassen begeleiding kan verblijven. Dit hangt echter mede af
van de noodverordeningen. Een jurist kijkt er momenteel naar.
• De noodverordeningen zijn in een aantal veiligheidsregio’s nog niet vastgesteld. Hou dit voor
je eigen regio goed in de gaten, laat je geluid daar horen en deel dit met elkaar op onze
besloten Facebookpagina.

NB Als Stichting Groepsaccommodaties Nederland (GAN) doen we ons uiterste best om goede richtlijnen en
adviezen te geven aan onze leden. GAN erkent hierbij geen enkele aansprakelijkheid voor haar richtlijnen en
adviezen. Ieder lid blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen acties en handelwijze.

